
ölçtüğünü. İbn Yünus ise bu eğimi 23' 
33 ' 45" olarak bulduğunu ve onun geo
metrik ispatlar alanında da büyük bir 
bilgin olduğunu kaydetmektedir. 

Abdurrahman es-Süfi'nin birçok Batılı 
astronoma tesir ettiği bilinmektedir. 
XIII. yüzyılda Castilla-Leon Kralı X. Al
fonso'nun hazırlattığı Libros del Saber 
de A stronomia (astronomi bilgisi kitabı ) 

adlı dört kitaptan oluşan ispanyolca an
siklopedi, onun Kitdbü Şuveri'l-kevd
kibi'ş-şdbite'siyle diğer müslüman ast
ronomi bilginlerinin eserlerinden alınan 
bilgilere dayanılarak hazırlanmıştır. Ab
durrahman es-Süfi'nin bu eseri, Libros 
del Saber de Astronomia'da (Madrit 
1863, 1, 7- 145). Libros de las Estrellas 
(yıldızlar kitabı ) başlığı altında ve yalnız 
tercüme edenlerin adıyla yayımlanmış

tır. XVI. yüzyıla ait Codices Latini Cali
nenses adlı astronomi ve astroloj i kata
logu da onun eserlerinden hareket edi
lerek kaleme alınmıştır. XV. ve XVI. 
yüzyıllarda Viyana ve Nürnberg'deki 
ilim çevrelerinin de ondan faydalandık
ları bilinmektedir. Ayın bir krater i. mo
dern astronomi literatüründe onun 
adıyla anılmaktadır. 

Abdurrahman es-Süfi'nin önemli 
eserleri şunlardır: 1. Kitdbü Şuveri'l
kevdkibi'ş-şdbite. Sabit yıldızlar konu
sunda klasik eser haline gelmiş ve asır
larca İslam aleminde en önemli müra
caat kitabı olarak kabul edilmiş olan 
eser i, Nasfrüddin et-Tüsf (ö. 672/ 1274) 
Farsça'ya tercüme ederek çalışmaların
da kullanmıştır. 1954 ·yılında Hayda
rabad'da yayımlanan eserin dünyanın 

birçok kütüphanesinde yazmaları var
dır. ispanyolca'dan başka Fransızca ve 
İngilizce 'ye de tercüme edilmiştir. Ese
rin Farsça tercümesinin tıpkıbasımı 

Tahran'da ( 1348 hş.l. H. C. F. C. Schjelle
rup tarafından Description des etoiles 
fixes adıyla 1874'te St.-Petersbourg'da 
yayımlanan Fransızca tercümesinin tıp

kıbasımı da bir önsöz ilavesiyle Fuat 
Sezgin tarafından Frankfurt'ta yapıl

mıştır (1986) 2. Kitdbü 'l- 'A mel bi'l
usturldb. Bu adı taşıyan astronomiye 
dair iki eserinden ilki 402 babdan iba
ret olup 1962'de HaydarabM'da tek 
nüshaya dayanılarak yayımlanmıştır. 

İkincisi ise, müellifin 1760 bab halinde 
kaleme aldığı , fakat günümüze kadar 
gelerneyen bir eserine dayanarak telif 
ettiği 800 bab ihtiva eden kitabından 
(Bibliotheque Nationale, nr. 5098). Bü
veyhf Emfr i Şerefüddevle adına 170 bab 
halinde özetiediği bir eserdir. Fuat Sez
gin. birinci eser için Topkapı Sarayı Mü-

Kit!lbü Şuveri'l-kevilkib i'ş·şabite'den bir di ğer çizim 

zesi Kütüphanesi'ndeki (l l l. Ahmed, nr. 
3509) en eski nüshayı, ikinci eser için de 
Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki (Aya
sofya, nr. 2642) nüshayı esas alarak iki
sini bir arada Kitdbdn fi'l- 'amel bi'l
usturldb başlığı altında neşretmiştir 

(Frankfurt 1986) 3. Kitdbü 'l- 'Amel bi'l
küreti'l-felekiyye. Gök kürelerinden 
nasıl faydalanılacağını anlatan bir eser
dir. Şemsüddevle için yazılan ve 157 bö
lümden meydana gelen eser yayımlan
mamıştır. Bir nüshası Topkapı Sarayı 
Müzesi Kütüphanesi'ndedir (lll. Ahmed, 
nr. 3505/ Il 
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ABDURRAHMAN SÜREYYA, 
Mirdıihizade 

(1841- 1904) 

BeUıgatla ilgili kitap ve makaleleriyle 
tanınan gazeteci-yazar. 

_j 

Bağdat'ta doğdu. Babasının adı Ebü 
Hamid Muhammed'dir. Burada başla

dığı tahsiline istanbul'da devam etti. 
Fransızca yanında , klasik metinleri bü
tün incelikler iyle aniayıp şerh ve izah 
edecek kadar Arapça ve Farsça öğren
di. Adana ve Konya'da bazı idari görev
lerde bulundu. Daha sonra Beylerbeyi 
Rüşdiyesi ( 1867) ile Darülmuallimfn'de 
( 1870) Farsça, Mahrec-i Aklarn'da ( 1876) 

. Arapça, Mekteb-i Hukuk'ta (1884) ede
biyyat- ı Osmaniyye ve ta'Ifm-i edebiyyat 
dersleri verdi. Ceride-i Havddis ( 1872 ı 

ve Hakikat ( 1876) gazetelerinde baş

muharrirlik yaptı. 1890'da Lizbon'da 
toplanan Müsteşrikler Kongresi'ne ka 
tıldı. 1904'te vefat etti ; mezarı Eyüp 
Sultan Camii civarındadır. 

Başlangıçta gazetelerdeki tenkitleriy
le dikkati çeken Abdurrahman Süreyya. 
daha çok belagat konusundaki yazı. ki
tap ve tartışmalarıyla tanınmıştır. Be
lagatla ilgili ilk eseri, Ahmed Cevdet Pa
şa ' nın Beldgat-ı Osmdniyye'sinin ilk 
cüzünü tenkit için kaleme aldığı Ta 'l i 
kat-ı Beldgat-ı Osmdniyye'dir. Yaza
rın bu kitabında yaptığı tenkitlere. bir 
taraftan Ceride-i Havddis, Vakit, Ter
cüman-ı Hakikat gazetelerinde karşı 

tenkit ve cevaplar neşredilirken . diğer 

taraftan da Hall-i Ta'likat, Tem yiz-i 
Ta 'likat, Nazire-i Ta 'likat gibi onu ten
kit eden bazı eserler yayımlandı. Yazar. 
kendisine yöneltilen bütün bu tenkitle
re Tahlfl -i Hal adlı eserle karşılık verdi. 
Böylece. daha çok dil hataları etrafında 
dönen bir tartışmayı başiatmakla kal
mayıp tartışmanın merkezi şahsiyet! 

haline geldi. Abdurrahman Süreyya' nın 
tenkitleri ve ona verilen cevaplar , daha 
çok Türkçe'de Arapça kelimelerin yerli 
yerinde kullanılmaması noktasında top
lanmakta ve vaktiyle Arap dilinde yapıl
mış tartışmaları Türk fikir hayatına ak
tarmaktadır. Bütün bu tartışmala r. 

onun Arapça'daki derin bilgisini göster
meye yeterlidir. Yine bu münasebetle. 
Türk yazı hayatında Şinasi ile başlayan 
dil tartışmalarında önemli bir dönemin 
başlatıcısı ve devam ettiricisi olarak da 
tanınmıştır. 

Abdurrahman Süreyya'nın gazete
lerdeki yazıları dışında çoğu belagat
la ilgili en önemli eserleri şunlardır : 
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1. Mizô.nü "1-belô.ga (İstanbul 1303) Mek
teb-i Hukuk'taki hocalığı sırasında yaz
dığı bu eser klasik bir belagat kitabı
dır. Fakat yazar daha mukaddimesin
den itibaren, bilhassa "meanf" bölümüy
le Türkçe'ye mahsus bir belagat kitabı 
yazma gayretine girmiş, Arap belaçatı
nı Türkçe tariflerle verme yoluna git
memiştir. Bu bakımdan eserin belagat 
konusuyla uğraşan yazarlar arasında 

ayrı bir yeri vardır. 2. Setine-i Belô.gat 
(İstanbul ı 305) Yazarın Mizô.nü'l -be
lô.ga 'yı okuturken sınıfta ilave ettiği 

açıklamalardan meydana gelmiştir. Ön
sözünde, kitabın ikinci kısmının "mfza
nü'l hitabe" olacağına dair bir kayıt var
sa da bu kısım muhtemelen neşredil
memiştir. 3. Ta'likat-ı Belô.gat-ı Osmô.
niyye (İstanbul ı 299). Belô.gat-ı Osmô.
niyye'nin tenkidi olarak kaleme alın

mış küçük bir risaledir. 4. Tahlil-i Hal 
(İstanbul 1299). Belô.gat-ı Osmô.niyye'
nin tenkidi dolayısıyla yazara verilen ce
vaplara karşılık olarak yazılmıştır. s. 
Mukaddimetü Akvemi'l-mesô.lik (İs
tanbul 1296). Tunuslu Hayreddin Pa
şa'nın kaleme aldığı, Batı medeniyet! 
karşısında Osmanlı Devleti'nin ve bütü
nü ile İslam dünyasının problemlerini 
inceleyen A~vemü'l-mesô.lik ii ma 'ri
feti af:ıvô.li'l-memô.lik adlı Arapça ese
rin mukaddimesinin tercümesidir. Ce
ride-i Askeriyye ve Hakikat gazete
lerinde tefrika edildikten sonra kitap 
haline getirilmiştir. Çeşitli kaynaklarda 
onun eseri olarak gösterilen Fezô.il-i 
Askeriyye Mustafa Hami Paşa'ya, bu
na mukabil kaynaklarda zikredilmeyen 
Uhuvvet-i Askeriyye (İstanbul 1298) 

ise ona aittir. 
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İstanbul Sultanahmet 
Cankurtaran mahallesinde, 
1290'da (1873-74) kurulmuş 

bir Rifai tekkesi. 

Bünyesinde sahabflerden Abdurrah
man eş-Şami'nin makam-türbesini ba
rındıran bu tekke, kaynaklarda Sancak
tar ve Sancaktar Baba adlarıyla da anı!-

174 

Abdurrahman SamT Tekkesi lanarımdan sonral Sultanah
met-lstanbu l 

maktadır. Tekkeye adını veren Abdur
rahman eş-Şami'nin Araplar'ın 48 (668-
69) yılında istanbul'u kuşattıkları sıra
da şehid düşmüş sahabflerden biri ol
duğu bilinmekte ve Ebu Eyyüb el-En
sari'nin sancaktarlığını yaptığı söylen
mektedir. Abdurrahman eş-Şami'nin 

tekkenin bulunduğu yere gömüldüğü 
rivayet ediliyorsa da istanbul'daki bir
çok sahabe kabir ve türbesi gibi, bunun 
da fetihten sonra kurulmuş bir makam 
olduğu tahmin edilebilir. önceleri muh
temelen mütevazi bir ziyaretgah mahi
yetinde olan bu makam, ı. Abdülhamid 
(ı 774-1789) tarafından ihya ve kendi 
vakfına tescil ettirilmiştir. Tekkenin ba
nisi, Rifaiyye şeyhlerinden türbedar 
Mehmed Raşid Efendi'dir. Kuruluşun

dan sonra kırk yıl kadar Rifaiyye'ye hiz
met etmiş olan Abdurrahman eş-Şamf 
Tekkesi, 1925'te kapatıldıktan sonra 
bakımsızlıktan harap olmuştur. Ancak 
1985'te Türkiye Turing ve Otomobil Ku
rumu bu tekkeyi, sahibi olan Vakıflar 
Genel Müdürlüğü'nden kiralamış, tev
hidhane ve türbeyi asır hüviyetleriyle 
korunacak şekilde küçük bir mü
zeye dönüştürmüş, harem ve selamlık 
bölümlerini de tekkenin yanında halen 
turistik otel olarak kullanılan Şehrema
neti Muhasebecisi Reşad Efendi Kona
ğı'na katarak restore ettirmiştir. Bu 
konağın 1885 yılında da Serkurena Os
man Bey tarafından, tekkenin selamlığı 

olarak kullanılmak üzere tamir ettirildi
ği bilinmektedir. Türbenin kapısı üze
rindeki, Abdurrahman eş-Şami'nin kim
liğini belirtmek için hattat Mehmed 
izzet Efendi'nin yazdığı 1302 ( 1885) 
tarihli kitabenin de bu tamirat sırasın
da konulmuş olması kuwetle muhte
meldir. 

Mimari programı ve ebadı asgarf 
ölçülerde tutulmuş mütevazi bir zaviye 
olan Abdurrahman eş-Şamf Tekkesi, 
doğuda türbe ve tevhidhaneden oluşan 
tek katlı kagir bir bölüm ile batıda 

onunla bitişen, içinde harem ve selamlı
ğın bulunduğu iki katlı ahşap bir bö
lümden meydana gelmektedir. Türbe. 
binanın kuzeydoğu köşesinde, sokak 
kavşağında yer almaktadır. Kuzey cep
hesinde bir kapı ile geniş bir niyaz pen
ceresi bulunur. Birleşik kemerlerle 
taçlandırılmış ve kesme taştan söveler
le çerçevelenmiş olan bu iki açıklıktan 
kapının üzerine kitabe yerleştirilmiştir. 
Doğu duvarında, diğeri ile aynı biçimde, 
ancak daha dar ikinci bir pencere, batı 
duvarında selamlığa açılan bir kapı, 

tevhidhane ile ortak olan güney duva
rında da bir kapı ile iki pencere vardır. 
Bu bölümün cephelerinde, arnpir üslO
bunda ufak konsolların sıralandığı bir 
saçak silmesi dolaşmaktadır. Dikdört
gen planlı tevhidhanenin güney duvarı
nın eksenine, sepet kulpu kemerli basit 
bir mihrap yerleştirilmiştir. Tevhidhane, 
ikisi mihrabın yanlarında, ikisi de batı 

duvarında yer alan basık kemerli dört 
pencere ile aydınlanmaktadır. Türbe gi
bi tevhidhane de kiremitli bir ahşap 
çatı ile örtülüdür: her iki bölümün de 
duvarları moloz taş ve tuğla ile örül
müştür. Alelade bir ahşap mesken nite
liğinde olan batı kanadının muhtemelen 
zemin katı selamlığa, üst katı ise hare
me tahsis edilmişti. Bu bölümün ku
zeyinde müstakil bir kapıyla arka bah
çeye bakan birçok pencere bulunmak
tadır. 
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